
BOEM agency is een creatief digital agency in Leuven. Eentje dat graag veel stof doet opwaaien,  
zeker voor merken met ambitie. Bedrijven die hun kop boven het maaiveld willen uitsteken,  

díé helpen wij groeien. Met conversie als hoofddoel. Wil je mee impact maken met ons ervaren en 
enthousiaste team? Do read on.

Weet je orde te scheppen in drukke agenda’s en uiteenlopende projecten? Ben je een gepassioneerde 
leidersfiguur met een aantal jaren ervaring in projectmanagement? Et parlez-vous français? Sta ons dan toe 
je even naar rechts te swipen.

Boeiende projecten ontwikkelen: 
De diversiteit van onze partners is heel groot. Daardoor doe je ervaring op in verschillende sectoren.  
Bij BOEM agency vervelen de projecten nooit. Van lokaal tot internationaal, om dan nog niet over de 
goede doelen te spreken.

Betrokken zijn van A tot Z: 
Je start projecten op, zet je collega’s bondscoachgewijs op de juiste plaats, en volgt alles op. Jusqu’à la fin. 
Timings, budgetten en kwaliteit, daar waak je over. Je denkt proactief na, voor en met onze partners.  
Je krijgt ownership over je projecten en onderbouwt de relatie met onze partners.

Geen eentonige taken uitvoeren: 
Je bouwt mee aan merken, websites, SEA, SEO en sociale media. Op termijn krijg je de ruimte om een 
expertise te kiezen en zo een ware krak in je vak te worden.

“Wat ga ik nu eigenlijk doen bij BOEM agency?”

Tweetalige project manager

vacature



Een marktconform loon.

De mogelijkheid om zelf je extralegale voordelen samen te stellen via het Benefit Motivation Plan.

Bonussen op basis van behaalde doelen.

Glijdende werkuren en een flexibel thuiswerkbeleid. Omdat een goede work-life balance – in alle 
eerlijkheid – het langst blijft duren.

39-urige werkweek met 6 ADV-dagen per jaar

Opleidingen en seminars, om je talent(en) optimaal te ontplooien.

Een ondersteunend en ervaren team om mee samen te werken, S(o)uper Friday, een maandelijkse 
groepsactiviteit (bij ons beter bekend als de BOEMel), en nog een pak andere, leuke teamevents.

• mogelijkheid tot terugbetaling hospitalisatieverzekering

• mogelijkheid tot terugbetaling pensioensparen

• mogelijkheid tot 5 extralegale vakantiedagen

• mogelijkheid tot aankoop van gsm/tablet

• mogelijkheid tot leasing (elektrische) fiets

• …

Bien sûr. Voor wat hoort wat. En met hoe meer goesting je aan de slag gaat, hoe beter het natuurlijk ook is 
voor ons. Daarom bieden we je:

Spotte je bij het lezen van deze vacature meteen de tag met jouw naam erop? Parfait! Laat je gegevens 
achter onderaan, of stuur een mailtje naar jobs@boem.agency. Dan nemen wij sowieso contact met je op.

Toch wat meer info nodig over de vacature en/of BOEM agency? Stuur dan een mailtje naar Wei Yu,  
onze hr-verantwoordelijke, via hr@boem.agency. Zij vertelt je alles.

“Krijg ik dan ook iets in ruil?”

“BOEM erop!”

Je weet al minimum 4 jaar hoe projectmanagement reilt en zeilt binnen de sector.

Vous êtes bilingue, dus heb je nog geen enkel probleem gehad met de Franse woorden in deze vacature.

Je gaat tot het uiterste voor je partners en communiceert altijd correct en vriendelijk.

Je bent een proactieve probleemoplosser, zowel binnen BOEM agency als naar je partners toe.

Je vindt commerciële opportuniteiten bij je partners en je kan hier slim op inspelen.

Je maakt waterdichte planningen en je weet goed de prioriteiten te bepalen.

Je hebt arendsogen (of toch ten minste één). Niets gaat aan jou voorbij. Met een scherp overzicht van je 
projecten schakel je altijd de juiste collega’s in. Het doel? Een eindresultaat van hoge kwaliteit binnen de 
vooropgestelde projectparameters.

Je wil trots zijn op je werk en dat van je collega’s. Alleen zo maken we impact. Je kan constructieve 
feedback geven op onze bestaande processen en ze zo continu optimaliseren. Want bij BOEM agency 
willen we blijven groeien. Samen met jou. Tot boven dat maaiveld dus.

“En wat verwachten zij van mij?”
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